
Konference ke Strategii komunitně vedeného místního 

rozvoje pro území MAS Blaník konané dne 25. 11. 2014 

v Sokolovně Čechtice 

Účast: Hořtová (město Vlašim), Marhanová (městys Čechtice), Balík (město Vlašim), Tomášková 

(město Vlašim), Nekvasil (město Trhový Štěpánov), Kučerová (městys Louňovice p. Blaníkem), 

Lapáčková (obec Pravonín), Zachařová (obec Kamberk), Martínek (obec Chmelná), Tomka (obec 

Strojetice), Říha (obec Blažejovice), Urbánek (obec Blažejovice), Pospíšil (TJ Sokol Louňovice pod 

Blaníkem) 

Rozvoj obcí 

1. Vize  
2. Celkový cíl 
3. SWOT analýza - silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby 

Připomínky SWOT:   

Slabé stránky: 

a) odpadové  hospodářství - třídění plastu, využití plastu 
b) rušení pošt, omezení služeb 
c) stav technické, veřejné a dopravní infrastruktury ve vlastnictví obcí 
d) hřbitov – majetek a správa obce 
e) finance – v majetku a správě obcí 
f) polní cesty široké pouze  3m 
g) nedostatečně vybavené sbory hasičů (vyřadit slovo „dobrovolných“) 
h) stav požárních nádrží a návěstních rybníků  
i) stav dopravního napojení regionu na D1 
j) „outlet“ Loket 
k) nedostatek pracovních příležitostí (nejenom v Trhovém Štěpánově) 
l) stav DI ve vlastnictví krajů (krajské komunikace) 
m) vyřadit body: -  kontinuální snižování pracovních míst v zemědělství 

-nevděčná role starostů a starostek 
- intenzifikace zemědělství a tím ztráta dlouhodobého prac.poměru 
- rozšíření sociálních služeb, nízkoprahový klub, apod.. (patří do „sociálních 
služeb“) 
- nedaří se sehnat peníze na to, co jsou potřeba (komunikace, VO,ČOV) 

Specifické cíle: 

A-1-1: 
Priorita: Podpora drobného podnikání v regionu (trvale žijících obyvatel- vyřadit) 
Oblasti: Drobná výroba 
A-1-4: 
Oblast: Podpora územních plánů, územní studie 



A-1-6: 
Priorita: Regionální a meziregionální doprava  
Oblast: Návaznost na Pražskou aglomeraci nahradit „návaznost do sousedních regionů (Praha, 
Tábor, Humpolec….)“ 
A-1-7: 
Priorita: Komunikace státní správy a samosprávy 
 
A-2-1: 
Priorita: Základní technická infrastruktura 
Oblast: Výstavba, modernizace a zkapacitnění 
 
A-2-2: 
Priorita: Veřejná infrastruktura a prostranství 
Oblasti: Výsadba a údržba veřejné zeleně  
 
A-2-3: 
Priorita: Dopravní infrastruktura – cesty a výstavba 
Oblasti: Modernizace zaměnit za oprava 
 
A-2-4: 
Oblasti: Podpora rozhlasů, webové a mobilní služby 
               Informační tabule 

                     Zpomalovací semafory, přechody pro chodce 
 

A-3-1: 
Priorita: Podpora limitovaných území 

      Oblasti: Poradenství a informovanost v oblasti zvláštních podmínek (D1, vodní dílo Želivka,    
                     památkové ochrany v regionu, CHKO) 

               
A-4-1: 
Oblasti: Protipožární nádrže 
               Revitalizace vodních prvků 
 
A-5-1: 
Priorita: Podpora míst pro setkávání v obcích – investice, budování, vybavení 
Oblasti: Hřiště a sportoviště  
               Sportovní zařízení 

 

 

Zapsala: Lenka Tomášková 

Skupinu vedla: Ing. Jitka Hořtová 

 

Parkoviště: bioplynová stanice, finanční podpora železnice (p. Nekvasil) , A-1-7  


